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Uporabniška navodila 

Vstopni portal za sporočanje podatkov v zvezi z embalažo 

Vpis v evidenco oseb, ki dajejo v promet embalažo in sporočanje podatkov v zvezi z 
embalažo potekajo preko spletne aplikacije Embalaža, je dostopna na spletnem 
naslovu http://okolje.arso.gov.si/embalaza/ . 

Vpis v evidenco poteka v dveh korakih:  
1. registracija  ( vnos osnovnih in kontaktnih podatkov podjetja) 

2. potrditev registracije:  s po pošti prejeto kodo in z 10 – mestno matično številko 
podjetja (7 številk stremi ničlami na koncu) od prejetja kode naprej vsakokrat 
uporabnik dostopa do aplikacije Embalaža. Potrditev registracije pomeni obenem 
tudi, da je podjetje vpisano v evidenco oseb, ki dajejo v promet embalažo. 

 

Registracija 

Bodoči uporabniki aplikacije Embalaža izvedejo registracijo svojega podjetja za 
potrebe poročanja o embalaži s klikom na povezavo 1. Registracija 
(https://gea.arso.gov.si/embalaza oz. https://gea.arso.gov.si/embalaza/javno/prijavajavno.xhtml) 

Ob tem se odpre zaslonska maska »EMB-00000 Prijava za registracijo«: 

 

Uporabnik vpiše 10 mestno matično številko (7 mestana s 3 ničlami na koncu v obliki 

npr. 1234567000) svojega podjetja in klikne gumb . 

Odzivi aplikacije glede na vnos matične številke podjetja 

1. Vnesena matična številka podjetja obstaja v PRS (register AJPES) je bila vnesena 
v pravilnem formatu, se konča na 000 in še ni bila prijavljena v aplikaciji 

http://okolje.arso.gov.si/embalaza/
https://gea.arso.gov.si/embalaza
https://gea.arso.gov.si/embalaza/javno/prijavajavno.xhtml
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Uporabnik v potrditvenem oknu najprej klikne gumb »Potrdi«. Nato dopolni 
podatke: Zakoniti zastopnik, E-pošta kontaktne osebe, Telefon kontaktne osebe, pri 
čemer sta zadnja dva podatka obvezna. Nato klikne v kvadratek v oknu »Nisem 
robot«. Če je s klikom vse v redu se kvadrat spremeni v kljukico. 

  

V nekaterih primerih se po kliku v okencu »Nisem robot« izvede dodatno 
preverjanje, da se program prepriča, če akcije v brskalniku izvaja človek, ne pa 
kakšen avtomatski mehanizem. V tem primeru mora uporabnik odgovoriti na 
vprašanje, podobno tistemu na spodnji sliki (pravilno lahko odgovori le človek): 

 

Več o tem si lahko uporabnik prebere na strani 
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html 

 

 

1.Klik 

2.Se spremeni 
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Za potrditev registracije se klikne gumb . Ob tem je uporabnik 
obveščen z naslednjim obvestilom, ki pove, da lahko podatke še spreminja, dokler ne 
zapusti strani: 

 

V primeru, da uporabnik ne izpolni obveznih podatkov ali ne postavi kljukice v okno 
»Nisem robot«, potrditev registracije ni možna se prikaže sporočilo: 

 

Zahtevane podatke in klike je treba izvesti. 

V primeru, da ob vnosu v prijavno okno aplikacija sporoča spodnji odziv, uporabnik 
ne more spreminjati teh podatkov, saj se je že enkrat prej registriral: 

 

V primeru, da ni bila matična številka vnešena v zahtevanem formatu je uporabnik ne  
more potrditi, sporočilo aplikacije je sledeče: 
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V  primeru, da se želi registrirati novoustanovljeno podjetje, je možno (AJPESovi 
podatki se v aplikaciji posodabljajo 1x mesečno: lahko se zgodi, da se je v tem času 
podjetje vpisalo v PRS -AJEPS, v lokalni verziji aplikacije ga pa še ni) izpiše se  
sporočilo: 

 

V tem primeru je odziv naslednji: 

 

S klikom na gumb »Da« uporabnik lahko ročno vpiše podatke podjetja, pri čemer so 
obvezni podatki Naziv podjetja, Ulica, Hišna številka, Poštna številka, Naziv pošte, 
E-pošta kontaktne osebe in Telefon kontaktne osebe.  
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Za potrditev registracije se klikne gumb  

V takih primerih se bodo podatki z vstopno kodo poslali bodočemu uporabniku po 
tem, ko se bo ta matična številka pojavila v lokalni kopiji PRS. Pri pošiljanju bodo 
uporabljeni podatki iz PRS. 

V  primeru, da se matična številka vnese v nesmiselnem formatu se pokaže spodnje 
sporočilo in uporabnik ne more potrditi te matične številke: 

 

Zaključek registracije in zapuščanje spletne strani 

S klikom na gumb , se uporabniku  prikaže spodnje obvestilo, 
ki potrjuje uspešno izvedeno registraciji. 

 

 

Potrditev registracije in spreminjanje nekaterih podatkov 

Z vstopno kodo, prejeto po pošti in 10- mestno matično številko mora uporabnik 
izvesti potrditev registracije. Potrditev registracije pomeni obenem tudi, da je podjetje 
vpisano v evidenco oseb, ki dajejo v promet embalažo. 

Do  aplikacije uporabnik dostopa s klikom na 2. Potrditev registracije in spreminjanje 
nekaterih podatkov (https://gea.arso.gov.si/embalaza/vstopzavezanci.xhtml).  

 

 

 

https://gea.arso.gov.si/embalaza/vstopzavezanci.xhtml
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Ob tem se odpre prijavno okno, kjer uporabnik vpiše 10 mestno matično številko 
podjetja v zahtevani obliki (ki ima funkcijo uporabniškega imena) in kodo  prejeto po 
pošti (ki ima funkcijo gesla) in po vnosu klikne na gumb »Potrdi«:  

 

Odpre se zaslonska maska »EMB-00004 Vpis zavezanca v register«, kjer lahko 
uporabnik spremeni podatke v poljih Zakoniti zastopnik,  E-pošta kontaktne osebe, 
Telefon kontaktne osebe in izbere vrste dejavnosti, ki se navezujejo na ravnanje z 
embalažo: 
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Za dokončanje potrditve registracije oziroma vpisa v evidenco mora uporabnik 
podatke shraniti s klikom na gumb »Shrani«.  Podatki so se v tem primeru le shranili, 
uporabnik jih lahko še vedno spreminja, če ostane na spletni strani, o čemer je 
uporabnik obveščen.  S klikom na gumb Potrdi, se obvestilno okno zapre. 

S klikom na gumb »Zaključi in zapusti stran« se pokaže sporočilo potrditve 
registracije. 

 

Za izhod mora uporabnik klikniti na gumb »Da«. 

Poročanje 

Poročanje o letnih količinah (v kg) embalažnih materialov danih v promet in poročilo 
o številu zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk morajo zavezanci izvajati enkrat letno 
do 31.3. tekočega leta za preteklo leto. 

Uporabniki do poročanja dostopajo z vstopno kodo, prejeto po pošti in 10- mestno 
matično številko. 
 
Prijava v del aplikacije za poročanje se izvede s klikom na 3. Poročanje  na naslovu 
https://gea.arso.gov.si/embalaza/vstopporocanje.xhtml 

Ob tem se odpre prijavno okno, kjer se uporabnik prijavi z 10- mestno matično 
številko podjetja in vstopno kodo, prejeto po pošti in že uporabljeno pri potrditvi 
registracije in klikne na gumb »Potrdi«: 
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Ob uspešni prijavi se pojavi zaslonska maska  »EMB-00005 Uvodna zaslonska maska 
za poročanje zavezancev«, ki služi kot vstopni »portal« za prijavljeno podjetje. 

 

S klikom na se odpre zaslonska maska 
EMB-00006 za urejanje in oddajanja poročila o letnih količinah (v kg) embalaže dane 
v promet.  

S klikom na se  
odpre zaslonska maska EMB-00006 za urejanje in oddajanje poročila o številu zelo 
lahkih plastičnih nosilnih vrečk. 

Za dodatno pomoč in razlage uporabnik lahko klikne na povezavo: 

 

kjer je na razpolago shema pravil, ki glede na uredbo, veljajo za vodenje evidence in 
poročanje. 

Zaslonska maska: EMB-00006 Seznam poročil   

Na tej zaslonski maski se nahaja seznam obstoječih poročil in elementi (gumbi) za 
dodajanje, brisanje, urejanje, tiskanje poročil. 

Zaslonska maska je enaka za oba tipa poročil, s tem da je na zaslonski maski izpisano 
za katero vrsto poročanja gre:  
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Ko še ni vnesenega nobenega poročila, je seznam prazen in na mestu seznama piše: 
»Ni še vnesenih poročil.«. 

 

 

Aktivnosti na zaslonski maski 

Izbor poročila za nadaljnje aktivnosti 

Poročilo, s katerim bom izvajali nadaljnje aktivnosti, moramo označiti. To naredimo s 
klikom/postavitvijo pike v prvem stolpcu:   

 

Če ni nobeno poročilo izbrano, so gumbi za akcije nad poročilom onemogočeni 
(Kreiraj popravek poročila, Briši poročilo, Pregled poročila(PDF)). 

Dodajanje poročila 

Za kreiranje novega poročila uporabnik klikne gumb . Odpre 
se zaslonska maska Zaslonska maska: EMB-00006 Urejanje podatkov poročila, kjer se 
izvaja vpis podatkov za novo poročilo. To bo podrobneje razloženo v naslednjem 
poglavju. 

Če ob poskusu kreiranja poročila uporabnik dobi to obvestilo, pomeni, da je želel 
kreirati za leto poročanja še eno enako poročilo, kar pa glede na poslovna pravila ni 
dovoljeno. 

 

Urejanje poročila 

Za urejanje obstoječega poročila uporabnik klikne na povezavo, ki jo predstavlja ID 
poročila. Odpre se zaslonska maska Zaslonska maska: EMB-00006 Urejanje podatkov 
poročila, kjer se izvaja vpis podatkov za obstoječe poročilo. To bo podrobneje 
razloženo v naslednjem poglavju. 
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Kreiranja popravka poročila 

Za kreiranje popravka poročila uporabnik klikne gumb

. Kreiranje popravka se lahko izvaja le na poročilih, 
ki imajo status ODDANO. 

 

V primeru, da to želi narediti na poročilu z drugačnim statusom, mu je to preprečeno 
in dobi obvestilo: 

 

Ob uspešnem kreiranju popravka, se doda na seznam še eno poročilo, ki ima status 
V_DELU in je kopija tistega, ki ima status ODDANO. V stolpec »Povezava na 
poročilo« pri kopiji se avtomatski vpiše ID originalnega. 

Sedaj lahko uporabnik poročilo s statusom V_DELU popravlja, vendar dokler ga ne 
odda, se zadnje s statusom ODDANO smatra kot veljavno poročilo.   

 

Brisanje poročila 

Za brisanje popravka poročila uporabnik klikne gumb : 

 

Brisanje se lahko izvaja le za poročila, ki imajo status V_DELU: 
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Izpis poročila v PDF 

Za izpis/tiskanje poročila uporabnik klikne . Ob tem 
se kreira poročilo v formatu PDF, ki se odpre v pregledovalniku ali v brskalniku, kar 
pa je odvisno od nastavitev brskalnika. 

Navigacija nazaj na vstopno stran 

S klikom na gumb  se ta vnosna maska zapre in 
uporabnik je usmerjen nazaj na zaslonsko masko Zaslonska maska: EMB-00005 
Uvodna zaslonska maska za poročanje zavezancev. 

Zaslonska maska: EMB-00006 Urejanje podatkov poročila za Embalažo 

Zaslonska maska je namenjena urejanju podatkov poročila o embalaži. Urejanje je 
mogoče le za poročila, ki imajo status V_DELU. Za ostale statuse je možen le vpogled. 

Za vnos so predvideni trije sklopi podatkov: 

 Vpis količin embalažnega materiala po vrstah za preteklo leto. 

 Označitev načina izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo v 
preteklem koledarskem letu. In v primeru, da je označeno, da je organizacija 
vključena v skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo, še izbira družbe za 
vsak tip odpadne embalaže.  

 Označitev načina izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo v 
tekočem koledarskem letu. In v primeru, da je označeno, da je organizacija 
vključena v skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo, še izbira družbe za 
vsak tip odpadne embalaže. 
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Pozor 
Glede na specifikacije je predvideno, da če je organizacija vključena v 
skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo, da je lahko za 
posamezen tip embalaže lahko navedena ena družba. 

V primeru, da pride do situacije, ko bi organizacija za isti tip embalaže 
oddajal več družbam, ki ravnajo z odpadno embalažo, je predvideno, 
da se to navede v Opombi. 

Kot je bilo navedeno zgoraj, se v primeru, da je označeno, da je organizacija vključena 
v skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo, ponudi možnost izbire družbe za 
vsak tip odpadne embalaže. Ko uporabnik klikne na izbiro:  

 

se spodaj odpre tabelica z možnostjo izbire družbe za vsak tip embalaže: 

 

Zaenkrat je možno izbirati med naslednjimi družbami, kar pa se lahko tudi spremeni: 

 

 
Shranjevanje 

Shranjevanje se izvede s klikom na gumb . Ko se spremembe shranijo v 
bazo, dobi uporabnik o tem obvestilo. Ta gumb je viden le za poročila s statusom 
V_DELU. 

 

Pozor 
Če obvestila ne dobi, je to lahko vzrok, da se je v ozadju zgodila 
napaka. 
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Oddaja poročila 

Za poročilo, ki imajo status V_DELU se izvede oddaja (zaključek) poročila s klikom 

na gumb .  

V potrditvenem oknu mora uporabnik to akcijo še potrditi: 

 

 Primeru, da vpisano leto poročanja ni pravilno, je uporabniku oddajanje preprečeno 
z naslednjim obvestilom: 

 

Poročilo dobi status ODDANO, kar vidimo, ko se vrnemo na seznam poročil. 

V primeru, ko zaključujemo poročilo, ki je bilo izdelano kot popravek predhodno 
oddanega poročila, dobi originalno poročilo status POPRAVLJENO, ta popravek pa 
ODDANO in to je sedaj zadnja veljavna verzija. 

 

Zaslonska maska: EMB-00006 Urejanje podatkov poročila za plastične 
nosilne vrečke 

Zaslonska maska za urejanje poročila ima za vpis predviden samo en podatek in sicer 
število vrečk. Funkcionalnost shranjevanja in zaključevanja pa je enaka kot v zgoraj 
opisanem poročilu za embalažo. 

 


